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Brochure spraak encryptie

A. Functie beschrijving voice encrytie

NFON biedt klanten de mogelijkheid om signalering en media stromen van VOIP gesprekken te
versleutelen. Deze versleuteling vindt plaats tijdens de verbindingsopbouw, waarna de spraak ook
wordt versleuteld.

Dit gebeurd end-to-end , dat wil zeggen vanaf de telefoon naar het datacenter van NFON. Tijdens de
provisioning worden certificaatgegevens via TLS geladen. De terminal registreert vervolgens bij een
geschikte gateway, welke is gevestigd in een van de verschillende beveiligde datacenters van NFON.

Na een (256 bit AES) veilige call setup worden de bestaande sleutels middels SDIS vervangen, deze
sleutels verzorgen de verdere versleuteling van media stromen.

Beveiligde gesprekken zijn - indien ondersteund door het apparaat - in het display weergegeven
middels een symbool. De verbinding tussen de terminal en het NFON datacenter is dus volledig
beveiligd (ook in het klant LAN).

De encryptie gateway bevindt zich in hetzelfde netwerk als de NFON PBX server. Omdat de
encryptie  uitsluitend werkt voor IP gebaseerde verbindingen met het NFON datacenter. Is de
verbinding in het openbare telefoonnet (vaste en mobiel netwerk) niet versleuteld.

.

B. Compatibiliteit overzicht

De volgende toestellen zijn geschikt voor spraak encryptie:

systeemtoestellen
DECT toestellen

Gigaset N670 IP Pro
Gigaset N870 IP Pro

ATA's
Grandstream
Patton
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De volgende apparaten worden ook ondersteund:

Nsoftphone premium (Softphone) compatibel vanaf versie 8.0.0

C. Consequenties spraak encryptie

Encryptie vindt op het toestel plaats hierdoor kunnen edge routers de signalering niet volgen, en is
het niet mogelijk dynamisch de poorten voor de media stromen toestaan of blokkeren.

Hierdoor dient een grote range poorten geopend worden voor uitgaand verkeer(UDP); alle media
stromen dienen via het internet te lopen.

Nadat encryptie wordt geactiveerd voor een locatie, wordt encryptie dit automatisch voor alle
toestellen geconfigureerd voor de locatie ingeschakeld. Het is mogelijk om individuele toestellen te
deactiveren.
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